ПРОТОКОЛ №3
засідання окремої конк урсної комісії длц проведення конкурсу на зайняття
посади генерального д иректора кому на л ьного підприємства «Рівненський
обласний спеціалд зований цент]] ре абілітації дітей з органічними
ураженнями центра льної нервової си стеми з порушенням психіки та
паліативної ДОПОМОГИ ДІТЯМ » 14івненської обласної ради

15.01.2021

11.00 год. каб.З 01

Місце проведення: Рівн шська обласне рал і
Окрема конкурсна комісія створена на виконання постанови Кабіне ту
Міністрів України від 27.12.2017 №
094 «Про затвердження ПорядДУ
проведення конкурсу на зайняття посаіДи керівника державного, комунального
закладу охорони здоров я» зі змінами Рі ілення Рівненської обласної ради дід
21.08.2020 №1761
«П^ о конкурсну |ко ісію для проведення конкурсів на
зайняття посад керівнії:ків закладів ох Дрони здоров’я спільної власнос ті
територіальних громад с ш, селищ, міст Рії ненської області», рішення обласн ої
ради від 15.12.2020 №31 «Про визнане йня представників Рівненської обласігої
ради (органу управління до складу кон кур ної комісії для проведення конкурс ів
на зайняття посад керідників закладі):ЕІ с уорони здоров’я спільної власно^Сті
територіальних громад діл, селищ, міст Ціівненської області», розпоряджен ня
голови Рівненської обл| асної ради ві|Д 1.12.2020 №154 «Про формуван ня
окремої конкурсної ко Місії для проз рщ ння конкурсу на зайняття пос ад И
генерального директора комунального п іцприємства «Рівненський обласн Ий
спеціалізований центр р еабілітації дітей з органічними ураженнями центральніої
нервової системи з п орушенням ПСИХІК и та паліативної допомоги дітя м»
Рівненської обласної рад и.
Присутні: Ясенюк І.Є. голова комісій, Л озова О.В. - секретар комісії, члейи
комісії: Самардак К.В., оманчук О.М.І Го мон О.О., Рева М.В., Кравець О.В.,
Залізняк О.С., Девун Н .С., претенденти на зайняття посади генерального
директора комунального підприємства «Рі ^ненський обласний спеціалізований
центр реабілітації дітед з органічними ураженнями центральної нервової
системи з порушенням психіки та ш іиат ивної допомоги дітям» Рівненської
обласної ради, предстаівники виконавчо го апарату обласної ради, засобів
масової інформації.
Засідання окремої конкурсної ко шс ї вів голова комісії Ясенюк Ігор
Євгенович.
Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгенови\ча — голову щомісії, який запропонував затвердили
порядок денний засідання окремої конку рсмої комісії.

Вирішили:
Затвердити наступний поряіок денний засі цанця окремої конкурсної комісії:
Порядок денний:
1. Заслуховуванню кбнкурсних препозицій та проведення співбесід з
учасниками конкурсу ща зайняття ва|кан: ноі посади генерального директора
комунального підприємства «Рівненс Е>КШ
и обласний спеціалізований центр
реабілітації дітей з органічними уралоенгіт
ями центральної нервової, системи з
порушенням психіки та паліативної доїд ЭМЦ1ги дітям» Рівненської обласної ради,
2. Визначення шляхоїр голосув ання однієї кандидатури, яка відповідає
встановленим постановою
інісітрів України від 27.12.2017 №1094
вимогам, - переможця конкурсу.
3. Про внесення ВІДПОВІДНОГО по,Дац ня голові Рівненської обласної р;ади
про призначення переможця конкуреУ на посаду генерального директо ра
комунального підприєм СТВ£. «Рівненс Іки і обласний спеціалізований цен тр
реабілітації дітей з органічними ураже нн ями центральної нервової системи з
порушенням психіки та паліє ТИВНОІ ДОГОМфги дітям» Рівненської обласної ради
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лазова О.Е
«за», Самардак К.В. Романчук О.М. - «за», Гомон О.О. - «за ►
>, Ір(ева М.В. - «за», Кравець О.В.
Залізняк О.С. - «за», Левун Н І. - «за».

«за»,
«за»,

_ Сіпроти н —
за Н 9Л чол.,
О чсл., “утрім*али сь ” 0 чол.
—

Рішення прийняте.
Порядок денний засідання о хремої кон кур т о ї комісії затверджено.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

ОРЯДрКУ ДЕННОГО

1.
Заслуховування конкурсних п оп озицій та проведення співбесід з
учасниками конкурсу Н£ зайнятій посади генерального директор:а
комунального підприємств^ «Рівненс ькп й обласний спеціалізований цент Р
реабілітації дітей 3 органічними у раж Снц|ямЦ центральної нервбвої систем и
••
з порушенням психіки т а паліативної доп О М 0 Г И дітям» Рівненської обласн ОІ
ради.
Виступив:
Ясенюк Ігор Євгенович - голова коміції, запропонував заслухати конкурсну
пропозицію учасника конкурсу Кравця Ол ега Володимировича та провести з
ним співбесіду.
Виступив:
Кравець Олег Володимирович

озвучив «он журену пропозицію.

з
Вирішили;
Заслухану інформацію взяти до відома
Голосували;
Ясенюк І.Є. - «за» Л озова О. В
Романчук О.М. - «за», Г0МО З О . О . - «З
Залізняк О.С. —«за», Левун Н.І. - «за»

«за», Самардак К.В. Рева М.В. - «за», Кравець О.В.

НО-Н
За - уЛ чол., ЧпротиУУ О чол., “утрш і яли сь

«з;а»,
«за»,

0 чол.

Рішення прийняте.
В иступив;

Ясенюк Ігор Євгенович
голова комі си, заг:ропонував заслухар И конкурс: ну
пропозицію учасника конкурсу Ковалю ка асил я Дмитровича та провести з н им
співбесіду.
Виступив;
Ковалюк Василь Дмитрович

озвучив конкурсну пропозицію.

В обговоренні вряди участь
Лозова О.В., Рева М.В.
Вирішили;
Заслухану інформацію взяти до відома.
Голосували;
Ясенюк І.Є. - «за», Ло:зова О.В «
Романчук О.М. - «за», Гом о ї 0 .
0 . —>
«з$>:
,Р
Залізняк О.С. - «за», Леву н К 1. - «за».

за», Самардак К[В. М.В. - «за», Кравець О.В.

«за»,
«за»,

“За ” —9 чол., “проти ” —О чол., “утримали сь ” 4- 0 чол.
Рішення прийняте.
Виступив:
Ясенюк Ігор Євгенович - гЬлова коміШ, запропонував заслухали конкурсну
пропозицію учасника конкур :у Бярчука Володимира Анатолійовича та провести
з ним співбесіду.
Виступив;
Бярчука Володимира Анатолійовича - о ^ у ч ив конкурсну пропозиц ію
В обговоренні взяли участь
Левун Н.І., Рева М.В., Лорова О.В.
В иріш или ;

Заслухану інформацію взяти до відома.

Голосували:
Ясенюк І.Є.
«за», Л озова О.В
«за», Самардак К.В. - «За»,
Романчук О.М. - «за», Г<
омоН О.О. - «зй», Ірева М.В. - «за», Кравець О.В. - «за»,
Залізняк О.С. - «за», Ле4 ун Н .1. - «за».
іі г% уу Г\
За - 9 чол.,

проти

О чол., “утрим яли сь

О чол.

Рішення прийняте.
Слухали:
Ясенюка Ігоря Євгеновича - голову ком їси яки:й озвучив друге питання порядку
денного:
2.ВиЗначеннЯ шляхо м голосування о(дніє кандидатури, яка відповідає
встановленим поста новіою Кабінету
істрів України від 27.12.2017
№1094 вимогам, - пе рем ожця конкурс:
Виступив:
Ясенюк Ігор Євгенович

голова комісі запропонував провести голосування та
обрати переможця кон курсу на зайійяття посади генерального директо ра
комунального підприємс:тва| «Рівненс кии обласний спеціалізований цен тр
реабілітації дітей з орга нічними уражер н^ми центральної нервоЕЮЇ системи: з
порушенням психіки та аліативної доп омсі.ги дітям» Рівненської орлаяної ради.
Виніс на голосування кандидатуру Кравця Олега Володимировича.

Голосували:
Ясенюк І.Є. - «утримався», Лозова О В.
«нЬ голосувала», Сам ардак К.В.
«утрималась», Романчук О.Д|1. - «утри^ іал;ась» , Гомон О.О. - «не голосував»,
Рева М;В. - «утрималась», Кравець О.В
«утрималась», Залізняк О.С.
«утрималась», Левун Н.І. - «) трималась»
“З а ” - 0 чол., “проти ” - 0 чо\і., “утрималис ь ” 4 7 чол., “не голосували ’- 2 чол.
Виступив:
Ясенюк Ігор Євгенович - голова коміїси, виніс нц Голосування кандидатуру
Ковалюка Василя Дмитровича.
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «утримався», Лозова О. :еі. 4 «не годоСувала», Самардак К.В
«утрималась», Романчук О.М. - «п$>отйі», Гомон О.О. - «не голосував^),
Рева М.В. - «проти», Кравець О.В
за» Залізняк О.С. - «за», Левун Н.І.
«за».
2 чол
2 чощ, не голосували
“За ” - 3 чол., “проти ” - 2 чол., “утримШис

І

5

В иступив:
Ясенюк Ігор Євгенович — голова комісії виніс на голосування кандидатку
Боярчука Володимира Анатолійовича.
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В 4- <|<за», Самардак К.В. - «за»,
Романчук О.М. - «за», Гомон О.О. - *<за№>, Рева М.В. - «за», Кравець О.В.
«утрималась», Залізняк О.С. - «утримаадас о», Левун Н.І. - «утрималась».
“За ” —б чол., “проти ” —0 чол., “утримались ” —3 чол
Вирішили:
Визнати переможцем конкурсу
а зайняття посади ген еральноро
директора комунального підприємства «Рі зненськцй обласний спеціаріізован ий
центр реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової
системи з порушенням психіки та галіат ивної допомоги дітям» Рівненської
обласної ради Боярчука Володимира Акато.лійовича.
3. Про внесення відповідного ПоДІаний ГО^ІСіві Рівненської обласшЬЇ
ради про призначення переможця конкурсу н,а посаду гене
ро
директора
комунального
підприємства
к<Р'івненський
обласний
спеціалізований центр реабілітації дітей з
анічними ура женняміи
центральної нервової системи з порушенням Психіки та паліативної
допомоги дітям» Рівненської обласної ра,д и.
Виступив:
Ясенюк Ігор Євгенович - голова кО.МІСII, зачитав текст подання голеві
Рівненської обласної ради про признз1
чег ня пере м ожця конкурсу Боярчука
Володимира Анатолійовича на посаду гей еральног директора комунального
підприємства «Рівненський обласний сгі еці Елізовани и центр реабілітації дітей з
органічними ураженнями центральної г:Єрв)Овоі системи з порушенням психіки
та паліативної допомоги дітям» Рівненсі, кої збласної ра,ди.
Голосували:
Ясенюк І.Є. - «за», Лозова О.В
Романчук О.М. - «за», Гомон 0 .0 . - «за:
Залізняк О.С. - «за», Левун Н.І. - «за».
‘За ” —9 чол., “проти ” —0 чол., “утримолис

«за», Са:мардак К.В.
ва М.В. Ъ а», Кравець О.В

«за»,
«за»,

О чок.

Вирішили:
Внести голові Рівненської облйііснці р(ади відповідне подарня про
призначення на посаду генерального ,аир ктора кр мунального підприємства
«Рівненський обласний спеціалізований цеі тр реабілі тації дітей з органічними
ураженнями центральної нервової систем и з порушен: Ням психіки та паліативної

допомоги дітям»
Анатолійовича.

Боярчука

Володимира

Голова комісії

І.Ясенюк

Секретар

О.Лозова

Члени комісії

К.Самардак
О.Романчук
О.Гомоц
М.Рева
О.Кравець
О.Залізняк
Н.Левун

